
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan adalah lembaga yang kekayaannya dalam bentuk aset 

keuangan atau tagihan dibandingkan aset nonfinansial atau aset rill. Lembaga 

keuangan memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam 

surat–surat berharga. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan 

dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa–jasa keuangan. 

Lembaga keuangan ada lembaga keuangan konvesional dan ada lembaga keuangan 

syariah. 

Lembaga keuangan konvesional adalah lembaga keuangan yang 

mengumpulkan dana masyarakat atau menerima simpanan uang dari masyarakat 

yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam 

bentuk kredit atau peminjaman uang dan juga menerbitkan promes demi 

meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Sedangkan lembaga keuangan syariah 

merupakan lembaga atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang 

prinsip kegiatan operasionalnya sama seperti bank umum yaitu menghimpun dana 

dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat yang memerlukan dana akan tetapi lembaga keuangan syariah 

berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Salah satu contoh dari lembaga 

keuangan syariah yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah melakukan 

kegiatannya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan 

pembiayaan. 
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Periode awal pendirian perbankan syariah, telah banyak memberikan 

pelajaran untuk membangun bank syariah modern dan tangguh. Di Indonesia, 

perlembagaan ekonomi syariah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia 

(BMI) pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992, sebagai bank yang 

memegang teguh dan beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah.1 

Perbankan syariah muncul karena adanya tuntutan dari masyarakat yang 

beragama Islam untuk menghapus sistem bunga di bank dan menggantinya dengan 

sistem bagi hasil. Berdasarkan tuntutan tersebut maka dikeluarkanlah Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992, sekalipun belum dengan istilah yang tegas tetapi baru 

dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. Baru setelah Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1992 itu diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, istilah 

yang dipakai lebih terang-terangan. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

disebut dengan tegas istilah “prinsip syariah”.2 

Selanjutnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 diubah menjadi Undang-

Undang No. 21 tahun 2008, menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang 

dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 3 Sedangkan 

prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan 

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan 

fatwa di bidang syariah. 4 

                                                           
1 Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah. (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hal. 174. 
2 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 

Perbankan di Indonesia. (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007) hal. 19-20. 
3 Abdul Ghafur Anshori, Hukum Perbakan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008). (Bandung: 

PT. Refika Aditama, 2009) hal. 124. 
4 Ibid hal. 125. 
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Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 

tentang perbankan syariah menyatakan bahwa prinsip perbankan syariah 

merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu 

prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan 

menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil.  

Bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu 

kegiatan usaha/proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan 

dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi. Dengan prinsip bagi hasil, 

bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua 

pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul 

sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. 

Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional 

karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga 

oleh pengelola modal.5 

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan 

dalam empat akad utama, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara’ah, dan 

musaqah. Tetapi prinsip yang paling banyak dipakai adalah mudharabah dan 

musyarakah. Sedangkan muzara’ah  dan musaqah dipergunakan khusus untuk 

plantation financing atau pembiyaan pertanian oleh beberapa bank Islam.  

Begitu juga Bank Mega Syariah merupakan salah satu contoh dari bank-

bank syariah yang ada di Indonesia. Adapun produk utama dari Bank Mega Syariah 

adalah produk dengan menggunakan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan 

musyarakah.  

                                                           
5 Ibid hal. 153. 
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Dalam bank syariah, akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara 

dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) 

modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan 

akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau 

kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian 

tersebut.6 

Selain akad mudharabah, ada juga akad musyarakah adalah akad kerja sama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.7 

Untuk menghindari dana yang masih menganggur/tidak produktif maka 

bank menyalurkan dana yang telah dihimpun dalam bentuk pembiayaan. Dari 

kegiatan penyaluran pembiayaan tersebut diperoleh pendapatan bagi hasil yang 

akan menentukan sebagian besar pendapatan operasional. Dari selisih antara 

pendapatan operasional dan biaya operasional ini diperoleh laba operasional. Jika 

laba operasional yang dihasilkan besar, maka bank telah melakukan kegiatannya 

dengan efektif dan efisien dalam mengembangkan usahanya sebab laba merupakan 

salah satu indikator dalam meningkatkan kesehatan bank. 

Menurut teori Muhammad (2011:247), laba bukan hanya untuk kepentingan 

pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank 

                                                           
6 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. (Jakarta: Gema 

Insani, 2009) hal. 95. 
7 Ibid hal. 90. 
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syariah. Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas 

penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk 

dapat memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan 

pengelolaan dananya secara efektif dan efisien.8  

Menurut teori Hery dalam bukunya Analisis Laporan Keunagan, laba 

operasional mengukur kinerja fundamental operasi perusahaan dan dihitung 

sebagai selisih antara laba kotor dengan beban operasional. Laba operasional 

menggambarkan bagaimana aktivitas operasi peusahaan telah dijalankan dan 

dikelola secara baik dan efisien, terlepas dari kebijakan pembiayaan dan 

pengelolaan pajak penghasilan. Dengan asumsi bahwa seluruh beban adalah 

merupakan beban operasional, di luar beban bunga dan pajak, maka nama lain dari 

laba operasional adalah laba sebelum bunga dan pajak.9  

Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa laba opearsional 

diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dan biaya yang 

dikeluarkan, dimana dana tersebut salah satunya dikumpulkan dari pendapatan 

yang terdiri atas pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Jadi, jika 

pendapatan bagi hasil mudharabah naik maka laba operasional pun akan naik, 

sebaliknya jika pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah turun maka 

laba operasional pun akan turun. 

Berikut ini merupakan data yang diperoleh di PT. Bank Mega Syariah 

selama empat tahun yakni dari tahun 2014-2016 sebagaimana tampak pada tabel di 

bawah ini: 

 

 

                                                           
8 Muhammad, op.cit., hal, 247. 
9 Hery, Analisis Laporan Keuangan. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012) hal, 205. 
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Tabel 1.1 

Perkembangan Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah 

Terhadap Laba Operasional pada PT. Bank Mega Syariah  

(dalam jutaan rupiah) 

Tahun Triwulan 

Pendapatan 

Bagi Hasil 

Mudharabah 

 
Pendapatan 

Bagi Hasil 

Musyarakah 

 

Laba 

Operasional 

 

2014 III 127  3.106  14.963  

 IV 139 ↑ 3.877 ↑ 22.562 ↑ 

 2015 I 342 ↑ 1.027 ↓ (20.410) ↓ 

 II 657 ↑ 1.436 ↑ (25.240) ↓ 

 III 926 ↑ 2.130 ↑ (21.826) ↑ 

 IV 990 ↑ 2.906 ↑ 6.563 ↑ 

2016 I 56 ↓ 4.134 ↑ 63.662 ↑ 

 II 87 ↑ 11.549 ↑ 81.065 ↑ 

 III 87 ↑ 19.517 ↑ 98.928 ↑ 

 IV 87 ↑ 30.721 ↑ 137.775 ↑ 
Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Triwulan Laba/Rugi 2014-2016 Bank Mega Syariah 

Indonesia Dikutip dari www.bi.go.id  

 

Berdasarkan data tabel di atas, selama 10 periode penelitian pendapatan bagi 

hasil mudharabah dan musyarakah terhadap laba operasional mengalami kenaikan 

dan penurunan atau fluktuatif. Semakin besar pendapatan bagi hasil mudharabah 

dan musyarakah maka semakin besar pula laba operasional. Tahun 2014 triwulan 

III ke triwulan IV tahun 2015 pendapatan bagi hasil mudharabah mengalami 

peningkatan berturut-turut dari Rp 127.000.000,00 meningkat menjadi Rp 

139.000.000 meningkat lagi sebesar Rp 342.000.000 dan pada tahun 2015 triwulaan 

II meningkat lagi sebesar Rp 657.000.000, meningkat lagi pada tahun 2015 triwulan 

III menjadi Rp 926.000.000, dan meningkat lagi pada triwulan IV tahun 2015 

menjadi Rp 990.000.000 tetapi mengalami penurunan yang sangat drastis pada 

tahun 2016 triwulan I sebesar Rp 56.000.000 dan mengalami peningkatan kembali 

pada tahun 2016 triwulan II sampai triwulan IV dengan pendapatan yang sama 

sebesar Rp 87.000.000 

http://www.bi.go.id/
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Tahun 2014 triwulan III ke triwulan IV pendapatan bagi hasil musyarakah 

mengalami peningkatan dari Rp 3.106.000.000, meningkat menjadi Rp 

3.877.000.000. Akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2015 triwulan I 

sebesar Rp 1.027.000.000, dan meningkat kembali pada tahun 2015 triwulan II 

meningkat menjadi Rp 1.436.000.000, meningkat lagi pada tahun 2015 triwulan III 

menjadi Rp 2.130.000.000, meningkat lagi pada tahun 2015 triwulan IV menjadi 

Rp 2.906.000.000, kemudian pada tahun 2016 triwulan I meningkat lagi menjadi 

Rp 4.134.000.000, meningkat lagi pada tahun 2016 triwulan II menjadi Rp 

11.549.000.000, mengalami peningkatan lagi pada tahun 2016 triwulan III menjadi 

Rp 19.517.000.000 dan peningkatan lagi pada tahun 2016 triwulan IV menjadi Rp 

30.721.000.000.  

Tahun 2014 triwulan III ke triwulan IV laba operasional mengalami 

peningkatan dari Rp 14.963.000.000 meningkat menjadi Rp22.562.000.000. Dan 

mengalami penurunan pada tahun 2015 triwulan I ke triwulan II dari Rp -

20.410.000.000 menurun menjadi Rp -25.240.000.000. Dan meningkat kembali 

berturut-turut dari tahun 2015 triwulan III ke triwulan IV tahun 2016 dari Rp -

21.826.000.000 meningkat menjadi Rp 6.563.000.000, meningkat lagi pada tahun 

2016 triwulan I Rp 63.662.000.000, meningkat lagi pada tahun 2016 triwulan II 

menjadi Rp 81.065.000.000, meningkat lagi pada tahun 2016 triwulan III menjadi 

Rp 98.928.000.000 dan meningkat lagi pada tahun 2016 triwulan IV menjadi Rp 

137.775.000.000. Di bawah ini keadaan pendapatan bagi hasil mudharabah, 

pendapatan bagi hasil musyarakah dan laba operasional di Bank Mega Syariah 

ditunjukkan pada grafik sebagai berikut: 
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Grafik 1.1 

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah 

dan Laba operasional PT. Bank Mega Syariah  

 

Dilihat dari data pada grafik diatas, terlihat bahwa pendapatan bagi hasil 

mudharabah, musyarakah dan laba operasional pada PT. Bank Mega Syariah Per 

Periodenya mengalami fluktuasi atau peningkatan dan penurunan, Jadi berdasarkan 

hasil dari data tabel dan grafik diatas, terlihat bahwa pendapatan bagi hasil 

mudharabah mengalami penurunan dan peningkatan, pendapatan tertinggi terjadi 

pada tahun 2015 triwulan IV sebesar Rp 990.000.000 akan tetapi  pendapatan 

terendah terjadi pada tahun 2016 triwulan I sebesar Rp 56.000.000.  

Nilai pendapatan bagi hasil musyarakah mengalami tren naik turun juga. 

Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 triwulan IV sebesar Rp 

30.721.000.000 akan tetapi pendapatan terendah terjadi pada tahun 2015 triwulan I 

yang sebesar Rp 1.027.000.000. 
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Sedangkan laba operasional  juga mengalami tren naik turun juga. 

Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 triwulan IV sebesar Rp 

137.775.000.000 akan tetapi pendapatan terendah terjadi pada tahun 2015 triwulan 

II sebesar Rp -25.240.000.000. Sehingga hal inilah yang menimbulkan  

permasalahan  dalam  skripsi  penulis. 

Merujuk pada teori yang mengungkapkan bahwa pendapatan bagi hasil 

mudharabah dan musyarakah mempunyai hubungan yang positif dan berbanding 

lurus dengan laba operasional. Ketika pendapatan bagi hasil mudharabah dan 

musyarakah naik maka laba operasional akan naik begitupun sebaliknya ketika 

pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah turun maka laba operasional 

turun. Namun dari data diatas ada beberapa data yang menunjukkan masalah karena 

adanya ketidaksesuaian antara teori dengan fakta. Terdapat beberapa tahun yang 

faktanya tidak sesuai dengan teori.  

Pada tahun 2015 triwulan I pendapatan bagi hasil mudharabah dan laba 

operasional itu terjadi berlawanan ketika pendapatan bagi hasil mudharabah naik 

laba operasional turun. Pada tahun 2015 triwulan II ketika pendapatan bagi hasil 

mudharabah naik, laba operasional turun. Dan pada tahun 2016 triwulan I ketika 

pendapatan bagi hasil mudharabah turun, laba operasional naik. Pada tahun 2015 

triwulan II pendapatan bagi hasil musyarakah naik akan tetapi laba operasional 

turun. Dan ini yang menjadi permasalahan dalam skripsi yang dilakukan oleh 

penulis ini. Sehingga penulis akan menyusun penelitian ini dalam skripsi dengan 

judul: Pengaruh Pendapatan Jumlah Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah 

terhadap Jumlah Laba Operasional pada PT. Bank Mega Syariah. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dipandang perlu 

melakukan penelitian yang dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah secara parsial 

terhadap laba operasional pada Bank Mega Syariah? 

2. Bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil musyarakah secara parsial 

terhadap laba operasional  pada Bank Mega Syariah? 

3. Bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah 

secara simultan terhadap laba operasional pada Bank Mega Syariah?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disampaikan  di  atas,  maka  

penelitian  ini  mempunyai  tujuan  sebagai  berikut: 

1. Mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah secara parsial 

terhadap laba operasional pada Bank Mega Syariah; 

2. Mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil musyarakah secara parsial 

terhadap laba operasional pada Bank Mega Syariah; 

3. Mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah 

secara simultan terhadap laba operasional pada Bank Mega Syariah. 
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D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian  ini, memiliki kegunaan baik secara akademik maupun secara 

praktis: 

1. Kegunaan Akademik 

Memperluas wawasan mengenai pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah 

dan musyarakah terhadap laba operasional. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca mengenai 

operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil) serta dapat 

dijadikan referensi bagi penelitian sebelumnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Perusahaan  

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak bank syariah dalam menentukan 

kebijakan-kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan bagi hasil 

mudharabah dan musyarakah sehingga dapat tercapai laba operasional 

yang maksimal. 

b. Bagi Penulis  

Penelitian ini sangat memberikan manfaat sehingga dapat dijadikan 

sebagai perluasan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pendapatan bagi 

hasil mudharabah dan musyarakah terhadap laba operasional. 

 


